Referat af Eliteudvalgsmøde – August 2012
Tid

22. august 2012

Sted:

Herkules - Odense

Deltagere

Palle Nielsen
Lars Fonnesbek
Thor H. Pedersen
Szymon Kougut
Thomas Lund
Niels Hansen

PN
LF
THP
SK
TL
NIH - (ref)

Afbud

Kim Tønder
Glenn Juhl

KT
GJ

1. Orientering
PN

Palle er fungerende formand indtil der findes en ny formand

SK

Mark O satser på OL 2016 - de første 2 år vil være en rolig periode med deltagelse i alle
samlinger men kun enkelte stævner.
Ander E, Frederik B og Tobias: Den kommende tid vil der være fokus på især
styrketræning. Der vil ikke være resultatkrav i den periode.

2. Evaluering af sommerens mesterskaber
ref

THP redegjorde for de enkelte mesterskaber og informerede om indsatspunkter
Generelt er Team 2020 kommet godt fra start, der er en god indstilling men enkelte er
naturligt nok lidt uerfarende endnu.

SK

Der mangler krav vedr. udtagelse af pigebrydere til mesterskaber
- THP laver liste over resultat krav som vendes med Henrik Stuhr.

3. og 4. Team Danmark ansøgninger
Disciplin analyse
Størstedelen af analysen var lavet på forhånd. Øvrige punkter blev diskuteret og Palle
indberetter inden tidsfristen
Masterplan
Der skal redegøres for hvordan Brydeforbundet vil udvikle sig udfra konklusionerne i
disciplinanalysen
Palle følger op på det præcise indholdskrav til Masterplanen
Ref

Til næste møde afklares om TeamDanmark kan hjælpe - f.eks. ved at en konsulent
deltager ved enkelte møder.

5. og 6. Talentudvikling
SK har tilføjet præciseringer til talentudviklingspolitikken, hvilket gav gode diskussioner
til hvorledes politikken virkede i praksis

Niels Hansen

Side 1 af 2

Referat af Eliteudvalgsmøde – August 2012
Forestående opgaver jf. dagsordenen
a)

Mark og Anders deltager i Golden GP finalen

b)

SK tager mødet med Herning BK

c)

PN tager møde med Henrik Stuhr vedr. plan for pigebryderne

d)

THP besøger de klubber som har brydere i Team 2020

e)

Der er lavet en ansættelsesaftale med Szymon Kogut

f)

Vi håber Håkan på sigt vil indgå i trænerbemandingen på landsholdet

g)

PN færdiggør Disciplin analysen

h)

PN følger op på arbejdsgruppe møde vedr. Masterplanen

i)

PN tager sig af styregruppemødet d. 3. oktober

j) og k)

PN følger op ansøgningen til TeamDanmark - nov/dec.

7. Eventuelt
THP

Team 2020
Der udarbejdes et opstartsbrev og kalender for team 2020 der sendes til involverede
klubber og lægges på hjemmesiden.
Opstartssamling i uge 42

NIH

Budgetopfølgning
Der mangler budgetopfølgning
PN får fat i kasseren så tallene kan sendes til Niels
THP ønsker separat konto for team 2020, således at penge øremærket til denne gruppe kan
følges mere tydeligt.

SK

Administrative opgaver
THP bør i højere grad tage sig af træneropgaver

SK

Nyt EU-medlem
SK har spurgt John Vestergaard om han ville være med i eliteudvalget.
PN følger op.

SK

Kredsturneringer
Kredsturneringerne på Sjællandssiden bør have større indhold af aktiviteter og træning
end egentlige kampe

Ref

Det affødte (igen) en længere diskussion om medaljer, turneringer for puslinger,
konkurrencer og tidlig/sen specialisering.
Kraftcenter Vest
Der er ønske om at Throt kan udvikle sig som et kraftcenter vest for Storebælt
LF forsøger at invitere til træning på faste ugedage i Throt for de jyske klubber.

Niels Hansen
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